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Regulamin
Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.
Fundusz Pomocy Koleżeńskiej działa przy Nowohuckiej Międzyzakładowej
Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty
w Krakowie.

Kontynuację działalności Funduszu Pomocy Koleżeńskiej zatwierdziło Walne
Zebranie Członków Kasy.
§ 1
Fundusz Pomocy Koleżeńskiej zwany dalej FUNDUSZEM działa na zasadach
opartych o niniejszy regulamin.
§ 2
Członkiem FUNDUSZU może być tylko członek Nowohuckiej
Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty.
§ 3
1.Przyjęcie członka FUNDUSZU następuje na podstawie złożonej deklaracji.
2.Nabycie uprawnień członka FUNDUSZU następuje po 12 miesiącach od
momentu przyjęcia w poczet członków.
§ 4
1.Członek FUNDUSZU zobowiązany jest do wpłacania składki miesięcznej.
2.Emeryci i renciści zobowiązani są do wpłacania składki indywidualnie na
konto FUNDUSZU.
3.Wysokość miesięcznej składki oraz świadczeń FUNDUSZU określa Zarząd
Kasy Pracowniczej. Z dniem 05 września 2013 roku składka członkowska
dla członków którzy płacili 5 zł wynosi 10zł, dla członków którzy płacili
10 zł wynosi 15 zł. Natomiast dla członków wstępujących do FUNDUSZU
od 05 września 2013 składka wynosi 20 zł miesięcznie.
4.Niewpłacenie 3 kolejnych składek powoduje utratę praw do świadczeń z
FUNDUSZU i skreślenie z listy członków.
5.Członkowstwo w FUNDUSZU traci się w chwili rezygnacji
z przynależności do NMPKZ-PPO.
§ 5
Skreślenie z listy członków FUNDUSZU następuje:
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a) na własne życzenie,
b) w razie śmierci,
c) na skutek decyzji Zarządu Kasy Pracowniczej.
§ 6
Ewidencję członków, składki i wypłaty świadczeń prowadzone są przez
upoważnionych pracowników NMPKZ-PPO.
§ 7
FUNDUSZ tworzony jest ze składek członkowskich jak również z darowizn
i innych wpływów.
§ 8
Wpłacone przez członka FUNDUSZU składki nie podlegają w żadnym
przypadku zwrotowi.
§ 9
Finanse FUNDUSZU gromadzi się na wydzielonym koncie Kasy Pracowniczej.
§ 10
Świadczenia wypłaca się w przypadku śmierci:
a) członka FUNDUSZU,
b) współmałżonka,
c) dziecka,
d) rodziców,
e) teściów.
§ 11
Aby otrzymać świadczenie należy złożyć udokumentowany wniosek.
§ 12
Prawo do świadczenia wygasa po 6 miesiącach od zdarzenia upoważniającego
do świadczenia.
§ 13
1.Osoba obsługująca FUNDUSZ otrzymuje ryczałt kwartalny. Wysokość
ryczałtu ustala Zarząd Kasy raz w roku.
2.Ryczałt wypłacany jest z odsetek od FUNDUSZU lub z FUNDUSZU.
§ 14
Nadzór społeczny nad FUNDUSZEM sprawuje Zarząd Kasy Pracowniczej
i Komisja Rewizyjna Kasy Pracowniczej.
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§ 15
Rozliczenie FUNDUSZU dokonuje się na Walnym Zebraniu Członków Kasy.
§ 16
Decyzję o likwidacji FUNDUSZU podejmuje Walne Zebranie Członków Kasy
na wniosek Zarządu Kasy.
§ 17
Zmiany w regulaminie FUNDUSZU dokonuje Zarząd Kasy.
§ 18
Do interpretacji regulaminu FUNDUSZU upoważniony jest Zarząd Kasy
Pracowniczej.
§ 19
Regulamin obowiązuje od dnia 7 maja 2007 r.

Do Regulaminu dołącza się wzory:
a) deklaracji przystąpienia,
b) wniosku o wypłatę świadczenia

§ 4 pkt 3 został zmieniony na posiedzeniu Zarządu w dniu 5.VI.2013 r.

